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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمأمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(66) 
 سائر مناقشات ما استظهره الشيخ 

 )األفقه( بالحكم والموضوع والمصداق واالنطباق
، وذلااخ خااب بباااب ا1هان الظااهر ان املااران )ان هاماههمااا هااو األمااه باااحلام ال ارعي الالاي وصوضااوعه، وباملصادا  وباال طباا ثانيـا:  

اهياة الاضاء وال ميان مشوله لباب الفتوى، وذلخ ألن شأن الفايه الاضايا احلاياية وال شأن له صا هاو ماياه باملصاانيال ماال وشاه الشافا  األم
م كاام )وضااو   وإمنااا يصااه ميااه اشاافا  االماهيااة باااحلام وصوضااوعه صااا هااو )وضااوعه أ  االماهيااة  ااا ،يف املصااانيال أو اال طبااا  عليهااا ميااه

مجعيااا) هاحلااام واملوضااو   بتلااخ األ)ااور، ا)ااا الااضااي م ااأ ه الفصاام يف اقصااو)ار كاضااية خارشيااة وذلااخ )توقاا  علااى االحا ااة ا2ه)وضااو   
 .واملصدا  واال طبا ا

ال يفيد العموم، حذف املتعل ألن، ا3هاجلهار ملاان اإل ال ، والتوق  تلخ حام به اماههماا هو األماه يف )ا وعليه مان ظاهر هاحلام
ظااهرة يف أن  تارشيه حاام  –عناد التأ) ام  –)ا  أن  الرواياة هكماا ذهاإ إلياه ال اي  )ان مال ميان ان ياون املران به االماهياة يف بااب الفتاوى  

الاضااية شااأ ه ن ) ااإذ ذلااخ إمنااا ياااون ظاااهرا) لااو كااان الساا ال واجلااواب عاان ؛ األعلاام )اان أحااد احلاااكمني علااى ا خاار )اان شهااة رش ااان متااوا ا
ا)ا والس ال عن الااضي الذ  شأ ه الاضية اقارشية ومصم اقصو)ار وهي )توقفة على االحا ة باجلهاار األربا  ماان  وهو املفيت، احلاياية

 املران األماه هبا مجيعا) مال ي مم باب الفتوى بوشه ال لفظا) وال )الكا) و)نا ا).
فاا ميماا حاماا وكالااا اختلفاا يف حاديااما ماان هاختلفاا ميماا حامااا إشاارة للاضاية وي كد )ا ذكر ان ابن حنظلة يف س اله قاال هواختل

ويسااتبطن ذلااخ االخااتالف يف  ،اقارشيااة واملصاادا  وهكالاااا اختلفااا يف حااديااما إشااارة لالخااتالف يف الاضااية احلايايااة واملسااتند والفتااوى
كاف  وإن مار  عادم   على ان ا ال  كالم اإل)ام  ، اجلهة الاا ية ما الختالف بينهما يفمااملختلفان  ن طبا  بالضرورة وا)ا الفايهااال

 ناللة كالم السائم إال على اجلهة الاا ية. متدبر
 وحاكم ومفت   راو  فانه القاضي مجمع العناوين الثالثة  

هو جمم  العناوين الاالثة: كو ه قاضيا)، وكو ه )فتيا)، وكو ه راويا)،  ان الظاهر ان الااضي يف )ورن س ال السائم وشواب اإل)ام ثالثا:  
هاو ذلاخ ماان هاصادقهما يف احلادي ا  مما ال تنطبال على املفيت صا هو )فت؛ وذلخ ألن الظاهر )ن األوصاف الاالثة الايت ذكار اإل)اام 

عادمماا تناساإ الااضاي صاا وذو  ظار يف الاضاايا احلاياياة وها لل دي  وهاماههماا ترتب  بالااضي صاا هاو )فات ترتب  بالااضي صا هو راو  
هااو األشااد عرضااة لالهااواء وال ااهوار واجلااور يف احلااام باالرت اااء ومماشاااة احلاااام  ا4هوذلااخ ألن الااضااي بالااذار )اان بااني الاالثااة هااو قااا 
ذلاخ إال ان ذلاخ  ميهمااوالفايه والراو  وان ا)ان  بني احلامني، لذا  اسإ ان ت ف  ميه االعدلية يف صورة التعار  وأشبا  ذلخواالقوياء 
 )ن الااضي بااري.ميهما أضع  

                                                             

 و)رش  )عرمة اال طبا  إىل )عرمة )صداقية املصدا ، وبدون ذلخ مهما أ)ران. ا1ه
 وباملوضو  عند الفنن يف حدون  بن و ال بهة املفهو)ية. ا2ه
 ميصله قرينة حالية للداللة على ارانهتا مجيعا). ا3ه
 إضامة للراو  واملفيت. ا4ه
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ن مجا  الصافار األربا  ملااان الاواو ماان إرانة هأوا الفنيدياة )نهاا الدالاة علاى  ان ظاهر كالم اإل)ام هاو تعلياال احلاام علاى ) اوالحاصل  
 عيعرما) ال يصار إليه إال بارينة واض ة صارمة  عرمية وال يوشد )الها يف املاام و)ا أنالصفار خالف الظاهر شدا) بم )ستنار  ىكفاية احد
وحي  اهناا ال تارتب  بااملفيت صاا هاو )فات بام تارتب   –واملاصون هنا ثالثة )نها  –وحي  اشف ت األربعة  –كما بني  يف حمله   –)نها )رنون 

 بالااضي ال غري. ا) صجمو  الصفار األرب  اليت )نها هاماههماا خاص واب اإل)ام بالااضي صا هو جمم  العناوين الاالثة لذا كان ش
 االنتقال من الترجيح بصفات القاضي إلى صفات الراوي

أو عوارضاها، كماا ان الظااهر ان  ارف  الرواياة ام الاالم )ن الفشيه بصافار الااضاي إىل الفشايه بصافار  مث الظاهر ان اإل)ام 
لتعاذر الفشايه بتلاخ الصافار علاى غريااا عاانة، ملايع الااالم عان الفتاويني وال  ا1هاقطاب يف الفشيه هاو اتتهاد أو )ان شاارف االشتهاان

 .العاشز بم الاالم عن الروايتني و رف اقطاب غري العا)ي احملض املخا إ العا)ي
َخـرِ ان ابن حنظلاة إذ مار  بيان ذلك   ُهَمـا َعلَـى اآلا ـَحابَِنا اَل يـَُفوَّـُل َواِحـده ِمنـا اَلِن َمراِضـيَّاِن ِعناـَد َحصا مااد مار  تسااو   َفِإنَـُّهَمـا َعـدا

َمـا َكـاَن  يـُناظَـُر ِإلَـىإىل الفشايه صصوصايار الرواياة مااال  الااضيني )ن كم اجلهار مال جمال للفشيه بصفار الااضي ما تام اإل)اام 
ِمنَـ ـَحاِبَك فَـيُـخاَخـُذ بِـِه ِمـنا ُحكا َمَع َعَلياِه ِمـنا َحصا ـُهور  ِعناـَد ِمنا ِرَوايَِتِهما َعنَّا ِفي َذِلَك الَِّذي َحَكَما ِبِه الاُمجا َِ ِبَمشا ـاذا الَّـِذي لَـيا ُُ الشَّ ـَر ا َو يـُتـا

َمَع َعَلياِه اَل رَياَب ِفيه َحاِبَك َفِإنَّ الاُمجا مالاالم عن )رشه الروايتني املتعارضاتني ال الفتاويني املتعارضاتني، مث ان العلام صاا هاو امل اهور )ان  َحصا
هبااتم  علياها املاران باه هامل اهورا علاى خاالف ظااهر  باريناة ذيلاه هوياف   الاولني ليع مما يعرماه العاا)ي عاانة خاصاة )ا  تعباري اإل)اام 

 عانة.ان ذلخ مما ال يفهمه العا)ي ال اذ..ا م
ََ الاَعامَّـَة فَـيُـخاَخـُذ ولئن  وقش يف ذلخ ما ه ال جمال للنااش يف املرش  الالحال وهو  نَِّة َوَخـاَل َم الاِكَتاِب َوالسا ُمُه ُحكا يـُناَظُر َفَما َواَفَق ُحكا

نَِّة َوَواَفَق الاَعامَّة َم الاِكَتاِب َوالسا ُمُه ُحكا ََ ُحكا ُُ َما َخاَل َر  يتيسارعرمة )واماه هاذا احلاام للاتااب والسانة وتالفتاه للعا)اة مماا ال مان ) ِبِه َويـُتـا
لتوقا  ذلاخ علاى االحا اة باام أحااام الاتااب والسانة وأراء العا)اة  أو املتجز  املتتبا  احملااال إال للفايه بم بعض الفاهاء وهو املطلال احملي 

 متأ)م )عرمته.املتتب   مما حيتمم ارتبا ه هبذا احلام بوشه، وهذا مما ال ميان إال للفايه
 داللة )فارجه( على االنتقال

ِإَذا َكـاَن َذلِـَك َفَرراِجـِه َحتَّـى تـَلاَقـى )ن )رش اار بااب الاضااء إىل )رش اار بااب الرواياة قولاه يف اخرهاا  كما ي كد ا تاال اإل)ام 
ـره ِمـَن ااِلقاِتَحـاِا ِفـي الاَهَلَكـات ـبُـَهاِت َخيـا اقصاو)ة أو لوضاو  ان الاضااء مماا ال يت مام التاأخري إذ باه تازنان  ِإَماَمَك فَـِإنَّ الاُوقُـوَ  ِعناـَد الشا

يف تلااخ األن)نااة لعمااوم ال اايعة املتخاصاامني يف تتلاا  الاابالن كااان صااعبا) شاادا) يتوقاا  علااى  باإل)ااام  واللااااء ،تباااى وهااي )فساادة كاا ى
 إال بعد )ضي مفة  ويلة ال تت ملها اقصو)ار عانة.  بالواسطةاسفار  ويلة ومل يان ذلخ )تيسرا) ألغلبهم عانة حىت 

 االحتيا  )اال). ولل دي  صلة يف ا)راا )  البناء عمال) على الفي ا)ا الروايتان املختلفتان ميمان 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

  
 )الحكمة( 
ِلِم َو السَّعاِي َلُه ِفي  قال اإل)ام الباقر  َتِنُع ِمنا َمُعونَِة َحِخيِه الاُمسا ُتِلَي بِالسَّعاِي ِفي َما ِمنا َعباد  يَما َحاَجِتِه ُقِوَيتا َحوا َلما تـُقاَض ِإالَّ ابـا

عَ اَجِة َمنا يَراثَُم َعَلياِه وَ حَ  ُتِلَي بَِرنا يـُناِفَق َحضا ََ اللَّ اَل يـُخاَجُر َو َما ِمنا َعباد  يـَباَخُل بِنَـَفَقة  يـُناِفُقَها ِفيَما يـُراِضي اللَُّه ِإالَّ ابـا َخ   هَ افَـَها ِفيَما َحسا
 اعن آل الرسول  حت  العاوله

                                                             

 و)ن له الادرة على إحران تلخ الصفار وإن مل يان ) ارما). ا1ه


